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Badanie UE „Kobiety w erze cyfrowej” (2016) 

pokazuje, że kobiety są niedostatecznie 
reprezentowane w sektorze cyfrowym, ponieważ  
stanowią tylko 21,5% wszystkich pracowników. 

W ostatnich latach znaczenie miejsc pracy 
w sektorze cyfrowym rośnie w UE; kobiety boją 

się jednak wybierać zawody w sektorze 
cyfrowym. Niektóre z powodów, dla których 
kobiety nie biorą udziału w szkoleniach w celu 

podjęcia pracy w sektorze cyfrowym, 
są zdefiniowane jako brak inspiracji i wzorów 

do naśladowania. 
Projekt Go-Digital ma na celu przyczynić się 

do realizacji strategii UE poprzez edukację. 

Projekt przyczynia się również do osiągnięcia 
celów strategii „Europa 2020”: zwiększenia stopy 

zatrudnienia o 75%; zwiększenia udziału 
dorosłych w uczeniu się przez całe życie o 15%. 

 

 

Źródło: https://pixabay .com/pl/photos/praca-pracować-kobieta-studenta-3729848/ 

TROCHĘ INFORMACJI 

NA TEMAT PROJEKTU…  

GŁÓWNE CELE 

o Rozwijanie kompetencji edukatorów osób 

dorosłych, w zakresie motywowania 
kobiet znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji, do udziału w procesie edukacji 
w kierunku zatrudnienia w sektorze 
cyfrowym  na rynku pracy. 

o Poprawa uznawania i wspieranie 
walidacji kompetencji nabytych 

w ramach nieformalnego szkolenia  
,,Coaching w zakresie zatrudnienia kobiet                           
w sektorze cyfrowym, w celu 

promowania równości płci na rynku 
pracy", poprzez wykorzystanie narzędzia 

oceny i identyfikatora cyfrowego.  
o Promowanie równości płci w dostępie 

do nauki i możliwości zatrudnienia               

w sektorze cyfrowym. 
 

Głównym celem tego projektu jest 

motywowanie kobiet do podjęcia zatrudnienia 

w sektorze cyfrowym. 

REZULTATY PROJEKTU 

o Program szkoleniowy dla edukatorów 

osób dorosłych ,,Coaching w zakresie 

zatrudnienia kobiet w sektorze 
cyfrowym, w celu promowania 
równości płci na rynku pracy„ 

o Narzędzie oceny służące do 
rozpoznawania kompetencji edukatorów 
– coachów osób dorosłych 
i  przekazywania im identyfikatorów 
cyfrowych. 

O Zestaw otwartych zasobów 
edukacyjnych dla kobiet: ,,Dlaczego 
przekwalifikowanie do pracy w sektorze 

cyfrowym jest dla mnie ważne?" 

GRUPA DOCELOWA 

o 120 edukatorów – trenerów osób 

dorosłych 

o  72 kobiety ze środowisk 
defaworyzowanych i z mniejszymi 
możliwościami 
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Drugie spotkanie partnerów odbędzie się w lipcu w Rumunii!  

 NEWS 

PIERWSZE 

SPOTKANIE 

W POLSCE 
17-18 GRUDNIA, 2019 

Pierwsze spotkanie partnerskie projektu 
Go-Digital odbyło się w Rzeszowie w dniach 

17 – 18 grudzień 2019 r. i zorganizowane 
było przez Danmar Computers. Podczas 
spotkania, omówiono kwestie organizacyjne 

dotyczące zarządzania projektem, sposobu 
komunikacji pomiędzy partnerami 

oraz ustalono terminy kolejnych spotkań. 
Znacznie ważniejszą kwestią było jednak 
szczegółowe poznanie celów projektu 

i wspólne omówienie sposobu osiągnięcia 
pożądanych rezultatów.  

Spotkanie było naprawdę udane! 
Partnerstwo zdecydowało o pierwszych 
krokach, które podejmą, ale też miło spędzili 

razem czas. 
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Śledź nas, w celu uzyskania więcej informacji! 
 
 

Źródło: https://pixabay .com/pl/photos/kobieta-programowanie-okulary-3597101/ 


